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Budapest

Adatok a Fold globális tömegeloszlási és kéregszerkezeti viszonyainak

ismeretéhez*

Bendefy László

A Föld bármely részén végbemenő tangenciális kéregmozgások és 
a velük együttjáró szintváltozások regionális értelemben részei és függvényei 
a bolygónk egész felületére kiterjedő, szüntelen lamináris mozgásoknak,^ 
illetve az ezek okozta helyi változásoknak, A regionális értelemben végbe

menő, tehát a bolygónk nagyobb felületrészére kiterjedő mozgások szoros 
kapcsolatban vannak a földi gravitációs tér potenciáljában bekövetkező, ma 
még kevéssé ismert, de törvényszerűnek látszó változásokkal; a helyi geo- 
kinetikai viszonyok alakulása pedig az általam kéreghéjnak nevezett, arány
lag igen vékony legfelső lamella földtani felépitettségének. illetve kéregszer 
kezeti körülményeinek függvénye.

A földkéreg globális mozgás irányzatának megállapitását a Föld gravi
tációs potenciáljában bekövetkező változások meghatározása teszi lehetővé.
A sorozatos szatellita -észlelések anyagából a földi gravitációs-tér potenci
áljának helyi értéke számítható.

E helyütt nem térek ki a feladat megoldására kidolgozott számos mód
szer és eljárás ismertetésére. E számítási módszereknek Kaula (1966) fe l
lépte jelölt ki határozott irányt; a ma használatos és megbízható számítási 
módszerekről pedig Rudolf Sigl (1969) adott igen jó, részletes áttekintést.

A Föld-alak meghatározásával, különös tekintettel a geoidundulációkra, 
legutóbb K. R.Koch és F. Morrison (1968, 1970) foglalkozott.

Hasonló modellt alkalmazott a Hold-alak meghatározására L , G„ Wong 
(1969) is.

Előadta a MFT Általános Földtani Szakosztályának és a Magyar Geofizikusok 
Egyesületének 1973. január 29-i közös szakülésén,
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Koch olyan modellt alkalmazott és hasonlított minden korábbival 
össze, amely a potenciálnak egy egyszerű réteggel való előállításán ala
pul. Koch és Morrison (1970) ezt az uj eljárást 1969-ben a gyakorlatban 
is kipróbálta, és az feltűnően jő eredményeket szolgáltatott. Az uj mód
szer értékelése a gyakorlati geofizika és a geotektonika részéről ezideig 
késett. Nem habozunk azonban kimondani; Koch eljárását valamennyi 
eddigi kisérlet között a legjobbnak tartjuk. Részint azért, mivel a Koch - 
féle modell segítségével a szatellita-fotogrammetria ismeretlen para
métereinek száma csökkenthető; részint pedig azért, mivel matematikai 
felépitésénél, alapkoncepciójánál fogva a lemeztektonikai vizsgálatokkal 
ezideig feltárt mélyszerkezeti viszonyokat ez a modell közeliti meg a leg
jobban.

Koch a földalak-, Wong a holdalak meghatározásával foglalkozott- 
Kiindulási alapegyenleteik tehát lényegükben azonosak:

W = U + T ;
e kifejezés szerint a Föld, (illetőleg a Hold) W gravitációs potenciálja két 
részre bontható: az ismertnek feltételezett U normális potenciálra és a 
meghatározni kívánt T zavaró potenciálra, Koch az U normális potenciál 
értékét alacsony fokú gömbfüggvény sorbafejtésével határozta meg, A sűrű
ség meghatározására egy, a vizsgált kéreg átlagsűrűségéhez közelálló fiktiv 
sűrűségi értéket vezetett be, és a helyi valódi sűrűségi értékeket helyi ano
máliákként határozta meg, (Részleteket Id. Koch, 1970)

A számitásokat Koch Morrisonnal együtt a Smithsonian Institutban 
végezte. Az adatokhoz négy szatellitára öt héten át folytatott, automatikusan 
regisztrált észlelési eredmények számitógépes feldolgozásával jutottak. Meg
ismételt, azaz iterációs számitási módszerrel olyan geoid-térképet sikerült 
szerkeszteniük, amelynek a Smithsonian Isntitut korábban (1966) meghatáro
zott geoidjától, illetve a Kraszovszkij -féle ellipszoid méreteitől való négy

zetes középeltérése-ageoid fő paramétereit illetően csupán -I- 13, 9 m, ami 
1/455 000-nak felel meg.
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Geoid-undulációk a Koch-féle 1970. évi térképen

Egyszerű rátekintéssel megállapítható, hogy a Koch-féle 1969, 

évi geoid-térképen több pozitív és negatív undulációs- és egyben gravitá
ciós anomáliaközpont tűnik fel. (1. ábra).

Pozitív undulációs központok a következők:
1/ a Hispániái-félsziget, ENy-Marokkó, a Kanári - és az Azori-szigetek 

között (+70 m);
2 / Dél-Afrika (Fokváros, Durban) és a Prince Edward -szigetek között 

(+ 60 m);
3 / a Csendes-óceáni szigetvilágban a Mariana- és a Karolina-szigetek 

között; centruma; 10° Esz, 146° Kh-nál van (+ 70 m);
4 / Dél-Amerika Ny-i partjainál, az Atacama-sivatag, Embarcacion és 

Catamarca között (+ 30 m).

A mélytektonikával való jelentős kapcsolat bizonyítékaként emli- 
tem,hqeya délamerikai unduláció főtengelyének csapásiránya a kontinens 
K-i partját az Amazonas deltája és a Tocantins tölcsérszerü torkolata 
(Marajó-öböl) között vágja, s közben 2000 km hosszban megszabja az 
Araguaia, a Rio Manso és a Gurupi völgyének tektonikai vezérirányát is,

Negatív undulációs anomáliák általában az óceáni medencék terü
letén alakultak ki. Egyetlen kivétel az USA területe, ahol a Nagy Tavak 
vidékétől a Nagy Sós-tó környékéig a geoid felszíne 30 m-rel ugyancsak 
besüllyed. Egyébként a délamerikai pozitív anomália-területet patkó alak- 
bán E-ról öt negatív anomaliás terület fogja körül. Közülük kettő a Csen
des-, kettő pedig az Atlanti-dceán medencéjének területére esik.

További anomália-magot találunk India D-i csúcsától (Comorin-fok) 
délre. A 80 m-re besüllyedő anomália-folt a D-i szélesség 15°-ig nyúlik 
le. Ny-i peremén a Maldive-szigetsor, illetve a Chagos -szigetek helyez
kednek el.

Gravitációs anomália-centrum van az Antarktisz körzetében is.
Noha Koch térképén (l.ábra) igen elnyúlt, terjedelmes alakzatnak tűnik, 
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valójában a Ross-tengeröböl harmadát sem födi. Az Erebustől a Roosevelt- 
szigetig és a "Little America" nevű támaszpontig terjed. Bemélyedése 40 m.

Afrika kameruni nagy hajlatától (Douala) a Nilus deltája irányában 

a Kufra-sivatagig (az el-Giof oázisig) terjedően igen gyengén kifejlődött 

pozitiv anomália látható (+6-10 m, átlagértéke +9 m).
/A Ross-tengeri negativ anomália ellentettjeként az Északi-sark kö

zelében egy pozitiv anomáliás terület alakult ki. Ez az északszibiriai Ko- 
lima torkolatától az alaszkai Mackenzie torkolatáig ivelten húzódik. Né
mileg fedi mindkét partvidéket is, de fórként a Keletszibiriai- és a Beaufort- 
tenger alatt alakult ki. A geoid kiemelkedése e területen + 20 m.

Az undulációk térbeli eloszlásában megnyilvánuló törvényszerűség

Benioff (1954) megállapitásai szerint a jelen század első felében 

öt szeizmikusán aktiv időszak különböztethető meg. Az egyes aktiv idősza
kokat lezáró rengések epicentrumai a Föld egy főköre mentén helyezkednek 
el, amelyet szeizmikus főkörnek nevezünk (2. ábra). Ez majdnem pontosan 
egybeesik a nagy lánchegység iveit közelitő körök centrumán áthaladó úgyne
vezett eurázsiai főkörrel. A szeizmikus főkör és szükebb környezete Földünk 
felszinén - szeizmikus vonatkozásban-kiültetett helyzetű. A földrengési te
vékenység e főkör mentén - a 8, 0 magnitudós, vagy az annál nagyobb erejű 
földrengéseket illetően -40-45 éves szekuláris periodicitást mutat.

A szóbanforgó földrengések epicentrumait térképre rakva olyan kör
höz jutunk, amelynek a földrajzi egyenlitőhöz viszonyitott északi inflexiós 
pontja a 39° É.sz. és 55° K.h. körül, a Kopek Dag és a Kara Bugaz öböl 
között középen, tehát a Nebit Dag táján van. A főkör déli inflexiós pontja 
pedig a 31°D.sz. és 106° Ny.h. metszéspontjának közelébe, a Husvét-szi- 
getektől DK-re kb. 950 km-re esik. A szélességi és hosszúsági fokok szám
szerű adataiból kitűnik, hogy a Benioff-féle szeizmikus főkör korántsem sza
bályos kör, hanem az egész Föld-golyó földrengésekkel fölöttébb kitüntetett 
legerősebb szerkezeti törése, melynek mentén - miként látni fogjuk - a kér
gen,annak teljes vastagságában áthatoló, sőt a Gutenberg-csatorna 80-120km-es 
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mélységéig a felsőköpenyt is bizonyosan átszelő törésfelület (vagy inkább: 
törés - és vetőnyalábrendszer) fejlődött ki.

A szeizmikus főkör egy-egy szárazföldi és óceáni szakaszra osztható, 
dceáni szakasza Uj-Guinea szigetét E-on érintve D-ről kerüli mega Poliné

ziai szigetvilágot; szorosan megközelíti a Hús vét-szigeteket, majd Dél- 
Amerika Ny-i partjaihoz érkezve a "g" jelű pozitiv anomália-centrumon át, 
annak főtengeléyben halad tova. Az Amazonas torkolatánál lép le a délameri
kai kontinentális tábláról és Port Etienne táján Afrikához érkezve átszeli a 

Szaharát, majd Misuratától K-re, a Sidra-öböl Ny-i hajlatában a Földközi
tengerbe csap. Krétán keresztül éri el Kis-ázsia D-i partjait. A Toros - és 
Antitoros hegységeken át éri el a főkör Iránt, ahol a Kara Bugaz öböl táján - 
a földrajzi egyenlítőhöz képest a legészakibb pontja van. Leszálló ága a 
Kopek Dag mentén, Afganisztán és India E-i határa közelében halad tova, 

majd Bangla Desht D-ről hagyva, a Ca-folyó mentén (E-Vietnam) a Délkinai- 
tengerbe lép és a Füöp-szigetek déli szigeteinek érintésével Uj-Guinea E-i 
partjainál a szeizmikus főkör zárul.

A földrengések története bizonyltja, hogy a Benioff-féle szeizmikus 
főkör mentén épült városok évezredek folyamán újból és újból elpusztultak.
E kör mentén állandó a szeizmikus nyugtalanság, mivel ebben a kritikus öve
zetben - aránylag rövid időközökön belül - óriási feszültségek halmozódnak 
fel. Benioff is világosan látta, hogy feltétlenül léteznie kell egy olyan mére
tű világmechanizmusnak, amely a szeizmikus főkör övezetében feszültségeket 
kelt és a nagy földrengések területét boritó mélytörések sürü hálózatát gyak
ran mozgásba hozza, sőt a töréseket sok-ezer km hosszban egyidejűén akti
vizálja. Lehetséges okként a Föld sugarának növekedését emliti. Ez a folya

mat, miként Egyed László kifejtette, a Föld tengelykörüli forgássebességé
nek megváltozásával jár. Benioff is erre a hatásra gondol.

A lemeztektonika lényegéből következik, hogy ez a főkör csakis egy - 
nyiró erőhatásból keletkezett - szeizmotektonikai mélytörés, illetve egy na
gyon széles övezetre kiterjedő törésnyaláb lehet. E megállapitást folytató - 
lagos vizsgálataimhoz munkahipotézisként elfogadva az alábbi eredményekhez 

jutottam.
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1/ A Föld globális felépítése és tömegeloszlása megszokott földrajzi 
fokhálózatunktól eltérően olyan rendszerhez kötött, melynek alapsikja azo
nos a Benioff-féle szeizmikus főkör síkjával. Ez a sik (szabatosabban szólva; 
enyhén deformálódott torzfelület) az egyenlítő síkjával kb. 32-35°-ot zár be 
és kettejük között helyezkedik el 23°27’ --es hajlásszögével az ekliptika sik- 
ja. E rendszert Benioff-féle szeizmotektonikai rendszernek nevezem. A rend
szer alapsikjára merőleges főtengely a mi E -D -i főtengelyünktől Ny felé 
32-35°-kal hajlik el.

2 / A vázolt alaphelyzetből arra következtetünk, hogy ez a globális 
nagytektonikai struktúra kozmikus gravitációs hatásokra alakult ki.

3 / A geodéziai műholdak kimutatta geoidundulációk a Benioff-féle 
szeizmikus főkörhöz és e rendszer poláris főtengelyéhez viszonyítva tükör- 
képszerü szimmetria szerint helyezkednek el (3. ábra):

Itt kell megemlítenem, hogy a Koch-féle térkép geoidundulációinak 
a Benioff-féle főkörrel alkotott tükörkép-szimmetriája nem csupán erre a 
térképre korlátozódó egyedülálló jelenség. Ugyanigy megjelenik a leirt szim 
metria a Kaula -féle 1966. évi térképen, valamint a Smithsonian Institutionnak 

nagy részletességgel kidolgozott "Szabvány Föld I ."  ("Standard Earth I.') e l
nevezésű, vagy az ennél még nagyobb részletességű "Standard Earth II." 
geoid-térképen. (Lundquist, C. A. -Vei sG. ,  1966; illetve Gaposchkin, E.M. 
és Lambeck, K. 1970.) A geoidundulációk tükörkép-szimmetriájának feltét
len bizonyitékaként a "Standard Earth II. "-re  szerkesztett vázlatot mutatom 
be (4. ábra)

A szeizmikus főkörrel megosztott földkéreg mozgás -

mechanizmusa

0úrijuk, Benioff a szeizmikus főkör mentén közel szabályos időközök
ben fellépő katasztrofális méretű földrengéses tevékenységet a Föld sugarának 
növekedéséből származó belső feszültség felhalmozódásával próbálta magya
rázni. Ugyanebben sejtette az okot Egyed László is.
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Egyed professzor a földsugár növekedését évi 0, 5-1,0 mm körüli 
mértékűnek becsülte. Ez az 50 éves szeizmicitási periódusban 2, 5-5,0 
cm-t jelent, ami a Föld sugarának méretéhez képest olyan elenyészően 
kicsiny érték, hogy ez - véleményem szerint - 50 éves időtartamon belül 

feszültségkeltő erőként szóba sem jöhet.
Elfogadhatóbb képet kapunk, ha a Koch-féle térkép alapján a 

szeizmikus főkör által kettéosztott Föld két félgömbjének gravitációs 
anomáliaviszonyait tesszük vizsgálat tárgyává. (6, ábra)

A Koch-féle térképet területtartó vetületbe átszerkesztve (7. ábra) 
kiszámitottam a Bénioff-féle szeizmikus főkörrel kettéosztott két félgömbre 
jellemző gravitációs anomáliák átlagértékét. A számitás során a helyi gra
vitációs anomáliáknak és a hozzájuk tartozó területeknek szorzatát képez
ve; a valós középértéket súlyozott értékekkel közelitettem meg. Az eredmény; 

az E-i félgömbre ; - 5, 8 mgal 
a D-i félgömbre ; + 5, 6 mgal

Ez a különbség nemcsak lehetővé teszi, hanem egyenest megköveteli', 
hogy a két félpalástot burkoló kéreghéj, a lamellák és a nagy vastagságú le - 
mezek különböző sebességgel mozogjanak. A mozgó tömeg alsó határa - 
Szádeczky-Kardoss (1968) tanulmányai szerint, nagy valószínűséggel a Guten- 

berg-csatorna (vagy övezet) azaz a lithoszférának a 80-120 km mélységben 

lévő alsó határa.
Természetes az is, hogy a kontinentális táblák túlnyomó részét hor

dozó, a délinél lényegesen kisebb sűrűségű északi félpalást Sial-felépítésű 
legfelső lamellái a gravitációs adottságok miatt a déli félpalást Sima-jellegű 
óceáni medencéinél lényegesen gyorsabban mozognak.

Az eddigi kutatásokból kiderült, hogy az őskontinens, a Pangea fel- 
darabolódása két hatalmas hátságrendszer kialakulásával (kb. 200 millió évvel 
ezelőtt) a felső triászban kezdődött meg. Megjegyzendő, PEYVE és SINITZYN 

(1950) BELOUSZOV (1947) nyomán -írja (AUBOUIN 1965. p, 220)r a SLA L 
burok legnagyobb kiterjedését a prérifeikumban érte el. A rifeikum 1250- 
500 millió év előttig tartott. Ez a panplattform repedt szét platformokra; 
azaz kontinentális területekre.
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Laurázsia az óramutató járásával megegyező, Afrika pedig az 
ellenkező irányban kezdett forogni. Ez a forgó mozgás napjainkban is 
tart. Ekkor kezdődött meg a Thetys konszumálódásához vezető folyamat.

Valósziniinek látszik, hogy a lassanként önállóvá vált őskontinens- 

részeken eddig megállapított, elmozdulásokat kifejező vektorok kezdet
ben egyetlen geokinetikai rendszerbe tartoztak.Ezt érzékelteti a 3. ábra.

Fentiekből következik, hogy a spreading-tektonika nem az általunk 
megszokott földrajzi-, hanem a Bénioff-rendszer főtengelyéhez, illetve 

szélességi köreihez kötött.
tiAz uj globális tektonika'mai kidolgozottsági fokában tisztázottnak 

tekinthető az a körülmény, hogy a teljes lithoszfera egység mozgását a 
hátságok gerincére merőleges távolodás iránya és sebessége határozza 

meg/ A fentiekből következik, hogy az elmozdulást kiváltó azonos erőha

tás esetén is a kéreghéj északi félpalástja - sajátos gravitációs viszonyai 
miatt - a délihez képest nagyobb sebességgel mozog.

Lábjegyzet

1 / Az uj globális-, vagy lemeztektonika mindössze néhány éve kidolgozott 
uj tudományág. (Isacks, B ., Olivér, J. és Sykes, L.R.  1968; Runcorn, S.K; 
1963. 1967; Le Pichon, X. 1968; Vilas. J. F .és Valencio. D. A .1970; DewevV 
J. F . és Horsfield, B. 1970; Mc Kenzie, D.P. 1970; Maxwell;’ A . E. 1970. 
stb.). Magyar részről Szádeczky-Kardoss Ey professzor, akadémikus szá

mos ide vonatkozó tanulmányban (1968, 1969, 1970. 1971, 1972 és "A Föld 
szerkezete és fejlődése" (1968) c. munkájában a lemezmozgások geokémiai 
és petrogenetikai vonatkozásainak, illetve következményeinek alapjait rakta 
le. A lemeztektonika magyarországi vonatkozásaival emalett Stegena L. (1972) 
foglalkozott. A problémakör teljes összefoglalását Horváth F. (1972) tanköny
ve adja, Dietz, R.S. és Holdén, J. C. (1970) ábráinak felhasználásával.
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Összefoglalás

A geodéziai és geofizikai célú megfigyelések végett felbocsátott 

műholdak adataiból 1966-ben Kaula, majd 1969-ben a Smithsonian Insti- 
tution munkatársai: Koch, K.Ry és Morrison F. (1970). illetve Gaposch- 
klny E.M, és Lambeck, K .(1970) geoidundulációs térképeket szerkesztet
tek. (1. és 4. ábra)

Szerző kutatásai alapján megállapította:
1/ hogy a geoidundulációk térbeli elrendezettségében szigorú rendszer 

ismerhető fel. Nevezetesen ezek a Bénioff-féle szeizmikus főkörhöz 
(2. ábra) viszonyítva tükörképszerü fordított szimmetriát mutatnak 
(3. és 5. ábra)

2 / A Béni off-féle szeizmikus főkör nem szabályos kör, hanem némileg 
eltér attól. Benioff megállapítása szerint a Föld-kerekséget periodi
kusan sújtó legerősebb katasztrofális rengések e kör mentén pattan
nak ki. Szerző szerint ennek oka az, hogy a szeizmikus kör a Föld- 
glóbus legerősebb szerkezeti törése. Ennek mentén fejlődött ki a 
Gutenberg-csatornáig, (tehát 80-120 km mélységig) a felsőköpenyt 
bizonyosan átszelő törés - és vetőnyaláb-rendszer.

3 / A Benioff-féle főkör silq a az egyenlítő síkjával kb. 32-35 fokot zár be 
és a Föld-glóbust úgy osztja nem pontosan két részre, hogy a kéreg 
északi félpalástján a gravitációs anomáliák átlagértéke kb. -5,8 mgal 

lal, a déli félpaláston pedig kb. +5, 6 mgal-lal tér el az egyensúlyt jelen 
tő globális középértéktől.

4 / A gravitációs viszonyokban mutatkozó különbség a kontinentális táblák 
és a tengeri (óceáni) medencék térbeli eloszlásában, valamint abban 
mutatkozik, hogy a földkéregnek a Benioff-féle szeizmikus főkör által 
elhatárolt két félpalástja irányát illetően ugyan egyezően, de különböző 
sebességgel mozog.
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5/ A Wegener által leirt kontinensvándorlás, vagyis a Pangea szét- 
darabolódás kezdeti fázisa egyetlen geokinetikai rendszerbe tarto
zó mozgásokkal is magyarázható (8„ ábra)

6/ Fentiekből következik, hogy a globális spreading-tektonika nem az 
általunk megszokott földrajzi-, hanem a Benioff-féle szeizmikus 
rendszer főtengelyéhez,' illetve szélességi köreihez kötött;
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Általános Földtani Szemle-General Geological Review Nr. r„ (1973)
Budapest

Beitr'dge zűr Kenntnis dér Mengenverteilungs- und Krustenstruktur -
Verhdltnisse dér Erde

L. Bendefy:
(Zusammenfassung)

Auf Grund dér Angaben dér zu geoddtischen und geophysikalischen 
Beobachtungen dienenden künstlichen Satelliten hat im Jahre 1966. Kaula, 
und dann im Jahre 1969 habén die Mitarbeiter des Smithsonian Institution 

K.R. Koch und F. Morrison (1970), bzw, F.M. Gaposchkin und K. Lambeck 
(1970) Geoidundulationskarten entworfen (Abb. 1. und 4.). Auf dieser Grundlage 
habén die Untersuchungen von I. Bendefy folgendes erwiesen.

1. /  Die rdumliche Anordnung dér - durch geoddtischen Satelliten er-
wiesenen - Geoidundulationen zeigen eine spiegelbildartige 
Symmetrie gégénüber des Benioff’ schen seismischen Haupt- 
kreises und gegenüber dér polaren Hauptachse dieses Systems 
auf (Abb. 3. und 5.).

2 . /  Dér Benioff’ sche seismische Hauptkreis (Abb, 2.) stellt keines-
wegs einen regelrechten Kreis dar; es handelt sich vielmehr um 
den krdftigsten strukturellen Bruch des gesamten Erdballs, in 
ausserordentlicher Wéise ausgezeichnet durch eine’ lébhafte Erd- 
bebentdtigkeit, in dérén Lángén - wie weiter untén erwiesen wird 
- eine Bruchfldche (oder besser gesagt, ein System von Bruchbün- 
deln) vorhanden ist, dass die Erdkruste in ihrer ganzen Dicke durch- 
dringt, da selbst in den Erdmantel bis zu dér Tiefe dér Gutenberg’ 
schen Rinne, d.h. bis zu 80-120 km eindringt.

3 . /  Die leicht verzerrte Ebene des Benioff’ schen seismischen Haupt-
kreises schliesst mit dér Ebene des Aequators ein Winkel von 35° 
ein; und auf Grund dieses Hauptkreises in zwei Teile zerlegten 
Anomalienkarte die errechneten Durchschnittswerte dér für die zwei 
Hemispháren kennzeichnenden Gravitationsanomalien sind
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im nördlichen Halbkugel: -5, 8 mgal 
im südlichen Halbkugel: +5, 6 mgal

4 . /  Die Bewegungsgeschwindigkeiten dér durch den seismischen
Hauptkreis in zwei Teile gegliederten Erdkrusten sind verschleden. 

Dieser Unterschied erlaubt es und geradezu fordert es, dass die 
Krustenrinde, von welcher die beiden HemisphMren bedeckt werden, 
sowie die Lamellen und die dicke Plattén verschiedene Bewegungs- 
geschwindigkeit habén sollen. Die Bewegungsrichtungen in den 
nördlichen bzw. südlichen Halbmantel sind identisch.

5 . /  Die Wegener’ schen Kontinentenwanderung, bzw. die Anfangsphase
dér Zergliederung des Pangea kann mán mit zu einem einzigen 

geokinetischen Bewegungs -System angehörenden Bewegungen er - 

kfiíren(Abb. 8.)
6 . /  Daraus geht es hervor, dass die Spreading-Tektonik nicht an

unser angewohntes Koordinatensystem gebundet ist, sondern 
vielmehr an die Hauptachse bzw. Hauptkreisen des Benioff’ - 

schen Systems.
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HOZZÁSZÓLÁSOK

Szádeczky Kardoss; Az előadás első részére vonatkozólag Nelson 
és Temple amerikai kutatók munkájára hivja fel a figyelmet, akik a le 
meztektonikát szintén forgásos mozgásra vezették vissza. Gyanúval él 
azzal kapcsolatban, hogy a Benioff-féle főkört mennyire szabad vissza
vetitek a földtörténetbe, mennyire használható a mai szeizmikus rend

szer a triászra.
Az előadás második részéhez szólva megemlíti, hogy a rotáció 

iránya Magyarországon két féle is lehet. Ha a vulkanizmust vesszük 
figyelembe, akkor az óramutató járásával megegyező irányú. (Kréta vul- 

kanizmus Balkán, eocén Dunántúl, miocén Börzsöny-Mátra, pliocén 
Hargita. )Ez kb. egy 100 millió éves rendszer. A két irány elképzelhető 
egymás mellett is, ha korban és földkéreg övben különböznek. Ismétel
ten hangsúlyozza a rotáció korának meghatározását.

Végezetül javasolja egy olyan munkabizottság létrehozását, amely
ben ezek a kérdések megtárgyalásra kerülnének.

Stegena L; Megemliti, hogy számára bizonyos gondolatzavart oko
zott az előadás első részében elhangzott nomenklatúra. A hipotézisekkel 
kapcsolatban kitér a moszkvai geotektonikai szimpózium legfrissebb ered
ményeire. Az előadáson bemutatott, saját kezdeményezésére készült térkép 
eredményét egy matematikai játéknak nevezi.
Hangsúlyozza, hogy a folyamatokat időben szét kell választani.

Szádeczky Kardoss E; Újból felszólal egy megjelenőben lévő Rónai 
A. által szerkesztett tektonikai térképre hivatkozva, amely a pliocén-pleisz
tocén ha t á r  (kb.  1 . 5  millió év) óta bekövetkezett vertikális mozgásokat 
ábrázolja. Ez érdekes módon megegyezik a Stegena L. kezdeményezésére 
készült térkép részletével. Mindkét térképen egy erős ENy-DK-i csapásu 
mozgásirány jelentkezik Budapest - Makó vonalában, ami egyezik Bendefy 

megállapitásaival.
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Szalai Tibor

A Bendefy bemutatta Koch térkép negatívumokat az óceánok terü
letén Dél-Amerikában jelez. A Guyanái és a Braziliai pajzs közti terüle
ten - az Amazonas területén, amint azt Lóczy legújabb tanulmányaiból tud
juk - óceáni a kéreg. Úgy tűnik, hogy a negativumok az óceáni kéreghez kö
töttek. - A Benioff főkör is áthalad az Amazonas területén.

A lemeztektonikai kérdések megitélése tekintetében nagyon fontos, 
hogy a kéreg felszinen megállapitható, mai állapota meddig vetithető visz- 

sza. Más a helyzet az óceánok területén és megint más a kontinenseken, 
így pl. a Kárpátok körülzárta medencében az ópaleozóikumban megjelent 
szerkezeti kép még ma is jól felismerhető. Ezt a képet a morfológia és a 
Moho legmagasabban húzódó vonulata is tükrözi. A Középhegység mentén 

az ópaleozóikumtől máig tengervályuk, illetve hegyvonulatok húzódnak. E 
kép két jellegzetes iránya az EK-DNy- és a K-Ny-i.

Ez adatok azt a gondolatot ébresztik, hogy a mai szeizmikus rend
szer is a Föld történetében már igen korán mutatkozhatott. Mintha Stille 
"Umbruch"-ja,az assynti fázis jelölné meg a múlt és a jelen közti határt.

Még azt jegyzem meg, hogy az assynti fázis és az ordovicium- 
devon közti időt megjelölő kambriumban,mai ismereteink szerint, amint 
azt Kossmat már 1936-ban feltételezte, szárazulat volt ez a terület.
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Bendefy László; köszöni és helyesli Szádeczky- Kardoss E. javas - 
latát a téma szükebb körű megbeszélésére vonatkozóan. StegenaL.' ész- 
revételével kapcsolatban megjegyzi, hogy a geoidundulációk forditott 
tükörképszerü szimmetriája annyira világos és kétségtelen tény, hogy 
e kérdés vita tárgya nem is lehet. Hogy a szimmetria sikja a Benioff- 
féle szeizmikus főkör által meghatározott felület, azt a szimmetria ténye 
bizonyítja. Stegena L. kételkedik a Benioff-féle szeizmikus főkör realitá
sában. Ez a probléma jelenleg másodlagos kérdés; de az előadó elfogadja 

Benioff-nak, aki Gutenberggel együtt a korszerű szeizmológia legkimagas
lóbb alakja, a szeizmikus főkörrel kapcsolatos megállapítását.

A nomenklatúrát illetően ma még nincs egységes megállapodás. Más 
terminológiát használnak a geológusok, mást a spreading-tektonika művelői, 

és ismét mást a geodéták. E téren még sok a tennivaló.
Itt köszöni meg Szádeczky-Kardoss E. akadémikusnak az archeoeu- 

rópai köpenytaréjjal kapcsolatos hozzászólását; erről a témáról, amelynek 
realitását - többek közt - a világviszonylatban is legelsőként elkészült 
magyarországi MOHO-térkép is megerősítette, talán a következő tél folya 
mán külön előadásban kíván szőlani.
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1. ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra

5. ábra

6, ábra

7. ábra

8, ábra

/
Abrajegyzék

A szatellita-észlelések és gravitációs mérések alapján ké
szített geoidundulációs térkép, A számok métereket jelen
tenek (Koch. K. R. 1970)

Az egyes földrengési szakaszokat lezáró rengések epicent
rumai a Bénioff-féle szeizmikus főkör mentén helyezkednek 
el

A geoidundulációk tükörképszer ti fordított szimmetriája a 
Koch -féle térkép szerint (Bendefy, 1972)

A "Standard Earth II. 1969" elnevezésű geoidundulációs 
térkép, A számok métereket jelentenek. (Gaposchkin. E. M. 
és Lambeck, K. 1970)

A geoidundulációk tükörképszerü fordított szimmetriája 
a "Standard Earth II. " szerint (Bendefy, 1973)

A Föld elméleti alakja. Ekvatoriális metszet (Barta Gy. 
1973)

A Koch -féle geoidundulációs térkép átdolgozva az Érdi- 
Krausz Gy. féle területtartó vetületű világtérképre (Bendefy, 

1972)
A szétsodrődó Pangea mozgásviszonyai a felső triász idő
szakban (Bendefy, 1973)
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2. ábra

Az egyes földrengési szakaszokat lezáró rengések epicentrumai a 
Benioff-féle szeizmikus főkör mentén helyezkednek el.
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3. ábra

A geoidundulációk tükörképszerü fordított szimmetriája a Koch -féle térkép
szerint (Bendefy, 1972)
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6. ábra

A Föld elméleti alakja. Ekvatoriális metszet (Barta Gy. 1973)
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A szétsodródó Pangea m
ozgásviszonyai a felsó' triász időszakban 

(Bendefy, 
1973 )
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